مبادرة جديدة من  ICDLتمكّن المعلمين من تبني استراتيجيات التعليم الحديثة
وتضمن السالمة الرقمية في البيئة المدرسية

إطالق "آي سي دي إل للمعلمين" لتعزيز التعليم التفاعلي والعمل
الجماعي

اإلمارات العربية المتحدة 32 ،سبتمبر  - 3102أطلقت "آي سي دي أل -العربية"" ،وهةي الهةة" الؤسةةول"
عن نشر ؤةارات تكنولوهيا االتصاالت والؤعلوؤات واالستخدام اآلؤةن لننترنةت للهؤيةي مةي ؤنطقة" الخلةي
العربي وؤصر والعراق ،ؤبادرة هديدة ؤص ّؤؤ" خصيصا ً للؤعلؤين .هدف هذه الؤبةادرة تؤكةين الؤعلؤةين ؤةن
اكتسةا الؤةةةارات الة ؤةة" لتطةةوير اسةةتراتيهيات تعليؤية" وديةةة" وؤتطة ّةورة باسةةتخدام تكنولوهيةةا الؤعلوؤةةات
واالتصةاالت ودؤة أوةدل التقنيةةات الؤتقدؤة" مةي مطةةار الؤؤارسةات التدريسةي" ،ؤةا يسةةةم مةي تع ية العؤليةة"

التعليؤي" وتوقيق األهداف الؤرهوة ؤنةا بالشكل األؤةل .وتوظى الؤةةارات الرمؤية" بمهؤية" عالية" باعتبارهةا
وسيل" هاؤ" لتسةيل متؤام الؤةام الروتيني" ،ؤةل معداد الدروس اليوؤي" ،والتواصل بفعالي" ؤي الطلب" وأوليةا
األؤةور وتع ية التعةةاون الؤةؤةةر بةين أعاةةا الهةةةا التدريسةةي ،ماةةً عةن اةةؤان أعلةةى ؤسةةتويات األؤةةن
الرمؤي اؤن البيئ" الؤدرسي".
وتؤكةةن ؤبةةادرة "أي سةةي دي مل للؤعلؤةةين" ( )ICDL for Teachersؤةةن اسةةتخدام األهة ة ة الذكيةة" مةةي
الصف ،ؤةل األلواح الذكي" وأهة ة العرض الاوئي وأهة ة الكؤبيوتر الشخصي" واألهةة ة اللووية" ،علةى
نطةةاق واسةةي ؤةةن مبةةل الؤعلؤةةين مةةي سةةبيل اةةؤان ت ويةةد الطلبةة" بتهربةة" تعلّةةم تفاعليةة" .وملةةى هان ة تبنّةةي
التكنولوهيا الذكي" اؤن الغرف الصفي" ،ستساعد الؤبادرة النوعي" الؤعلؤين على تطوير الؤةارات الؤرتبط"
بؤواايي ويوي" ؤةل تلة الؤتعلقة" بةاألؤن الؤعلوؤةاتي والسةةؤ" الرمؤية" والتعةاون عبةر اننترنةت وتخطةيط
الؤشاريي ووسائل انعةم االهتؤاعي .وسيوصل الؤرشةوون علةى شةةادات  ICDLمةي الؤقةررات الؤغطةاة
بعد النهاح مي انختبارات الدولي" الؤطلوب".
ومال هؤيل ع ّ و ،ؤدير عام "آي سي دي أل -العربي""" :يتومي تقرير وديل بمن تصل ؤعدالت اننفاق على
مطاع التعليم مي دول الخلي العربي ملى  051ؤليار دوالر أؤريكةي بولةول العةام  .6102وتسةعى وكوؤةات
الؤنطق" ،بدعم ؤن القطاع الخاص ،ملى تطوير الؤرامق التعليؤي" لتومير تهربة" تعلةم أماةل لاهيةال الهديةدة
التي تعتبر شريكا ً رئيسيا ً ماعةً مي دمي عهل" النؤو والتقدّم .ويظةةر بوةل دولةي ّ
بةمن لتكنولوهيةا الؤعلوؤةات
واالتصاالت تمةير ميهابي على أدا الطلب" ،ال سيّؤا وأنةا تعؤل على توسين ؤةارات التعلم الؤستقل .وتلعة
التكنولوهيا دورا ً ويويا ً على صعيد توقيق االسةتفادة القصةوم ؤةن الةدروس ،باعتبارهةا تسة ّةل تبنّةي أسةالي
تعليؤي" ؤختلف" وطرق تدريسي" هديدة تؤ ّكن الطلب" ؤن االوتفاظ بالؤعلوؤات".
وأااف ع ّ و" :نوتاج مي الومت الراهن ملى مهرا تغييرات هذري" على الغرف الصةفي" مةي سةبيل توسةين
هودة التعليم مي الؤنطق" ككل .ويؤكننا القول ّ
بمن الغةرف الصةفي" التقليدية" والؤؤارسةات التعليؤية" الوالية" لةم
تَعُد مةي الؤسةتوم الؤطلةو ؤةن الكفةا ة والفعالية" .كؤةا ّ
من القةدرة علةى اسةتخدام التطبيقةات الؤكتبية" الشةائع"
ليست كامي" لتلبي" اوتياهات الغرف الصفي" الودية" .وؤن هنا ،ورصنا على مطةق ؤبةادرة "أي سةي دي مل
للؤعلؤين" مي سبيل اؤان ت ويد الؤعلؤين بالؤةارات األساسي" الؤتعلق" بتكنولوهيا الؤعلوؤةات واالتصةاالت
وتؤكيةةنةم ؤةةن مدؤةةاج الطلبةة" بفعاليةة" اةةؤن العؤليةة" التعليؤيةة" اسةةتنادا ً ملةةى ؤهؤوعةة" ؤتنوعةة" ؤةةن الؤنةهيةةات
واألسالي والؤوارد التعليؤي" وبدعم ؤن التكنولوهيا الودية"".
وتعؤةةل "آي سةةي دي أل -العربيةة"" والي ةا ً ؤةةي كةةل ؤةةن "الؤهلةةس األعلةةى للتعلةةيم مةةي مطةةر" وو ارة التربيةة"
والتعليم مي البورين نطةق ؤرول" هديدة ؤن ؤشروع كل ؤنةؤا لتطبيق الةيكلي" الهديدة لةل ICDLلتؤكةين
الؤعلؤين ؤن اكتسا الؤةةارات الؤتعلقة" بتكنولوهيةا الؤعلوؤةات واالتصةاالت  ICDLوتؤكةين الؤعلؤةين ؤةن
ؤةةةارات هديةةدة ووديةةة" ،كؤةةا وتهةةري الؤةسسةة" ؤوادةةةات ؤةةي ؤختلةةف الةيئةةات الوكوؤيةة" والهةةةات الؤعنيةة"
بةالتعليم مةي الؤنطقةة" لتع ية أطةر التعةةاون الؤشةتر مةةي منهةاح ؤبةادرة "أي سةةي دي مل للؤعلؤةين" .وتعتبةةر
عؤةةان السةةبّام" مةةي تبنةةي برنةةاؤ "الرخصةة" الدوليةة" ألؤةةن تكنولوهيةةا
و ارة التربيةة" والتعلةةيم مةةي سةةلطن" ُ

الؤعلوؤات" ( )ICDL IT Securityمي العةام  6102مةي خطةوة لتطةوير الؤةةارات الرمؤية" لةدم الؤعلؤةين
والعةةاؤلين اةةؤن مطةةاع التعلةةيم الؤولةةي .ونهةةل البرنةةاؤ ملةةى اآلن مةةي ؤةةنل آالف الؤرشةةوين ؤةةن الؤعلؤةةين
عؤان شةادات " ."ICDL IT Security
والؤوظفين التابعين لو ارة التربي" والتعليم مي ُ
وتقوم "آي سي دي أل -العربي"" بالعؤل على ؤبادرات نوعي" راؤي" ملى واةي األؤةن الؤعلوؤةاتي والسةةؤ"
الرمؤي" مي صدارة أولويات الخطةط الوكوؤية" مةي الؤنطقة" .وتةدعم الؤةسسة" هةةود تطبيةق بةراؤ توعوية"
واسع" النطاق لتشهيي ؤختلف مئات الؤهتؤي على توسين ؤستوم الؤةةارات الؤتعلقة" بتكنولوهيةا الؤعلوؤةات
واالتصاالت ،ؤن خةل االناؤام ملى براؤ التدري واالختبار الؤتؤوورة وول األؤن الؤعلوؤاتي والسةؤ"
الرمؤي" واالستخدام اآلؤن والفعال والؤسةةول لشةبكات انعةةم االهتؤةاعي .وتواصةل الؤةسسة" التعةاون ؤةي
أبر الخبرا والةيئات الؤعني" لةرتقا بؤستوم الوعي باألؤن الؤعلوؤاتي بين األوساط االهتؤاعي".

-انتهى-

